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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): SUGESTÃO NO FINAL DESTE ESTUDO  

 

O Grande Doador nos deu sustento. O Grande Doador já nos deu tudo! Por seu amor, não precisamos mais viver 

baseados na insatisfação da carne. Pare de viver uma vida insatisfeita. O Grande Doador já preparou tudo para sua 

satisfação. Não permita que seus momentos de insatisfação pessoal lhe roubem a abundante satisfação que o 

Grande Doador conquistou para você.  

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – Efésios 1.8 

 

Há, pelo menos, quatro verdades a respeito do sustento que o Grande Doador faz cair sobre a vida dos seus filhos. 

Quais são essas verdades? 

 

1ª Verdade – O Grande Doador é o DEUS de toda PROVISÃO (Atos 14.17) - O Grande Doador é um Deus fiel e 

provedor. Ele é o nosso pastor e não teremos falta de nada. Ele garante a você cada dia o seu pão, o abrigo e o 

cuidado: você recebe o seu sustento pela graça e pelo amor do Pai. Em primeira instância, o seu sustento vem das 

mãos do Grande Doador (João 3.27). Você desfruta da abundância e do suprimento do seu Pai celestial? Tenha 

consciência de que tudo o que ele fartamente suprir é para que você também reparta com outros. 

 

2ª Verdade – O Grande Doador é o DEUS de toda PROTEÇÃO diária (Salmo 91.11). Se você tem fé no Grande 

Doador, vive sob sua proteção em todo o tempo. Ele é o nosso fiel protetor. Assim como um pai defende o seu 

filho, assim Deus faz conosco (Salmo 23.4). Se Deus cuida até mesmo das aves do céu, não se lembrará de você? 

Não se preocupe! O cuidado de Deus está sobre a sua vida, sobre suas orações e seus anseios, ainda que aos seus 

olhos nada esteja acontecendo. O Grande Doador nunca se esquecerá de você! 

 

3ª Verdade – O Grande Doador é o DEUS de toda CONSOLAÇÃO para os momentos difíceis (2ª Coríntios 

1.3,4). O Grande Doador se importa com nossas dores e perdas. Por isso, ele se manifesta como o Deus de toda 

consolação! Que Deus maravilhoso! O conforto e o consolo do Grande Doador são tão especiais ao ponto que não 

existe uma lágrima que caia dos seus olhos que não tenha sido vista por Ele (Salmo 56.8). O Grande Doador nos 

entregou dois agentes de consolo: a sua Palavra e o seu Espírito Santo, presentes dados por Deus a nós. É por isso 

que temos um Deus Consolador. A Palavra de Deus sempre traz revelações e verdades que geram consolo às 

nossas almas. A voz de seu Espírito Santo é sempre um encorajamento na hora da maior provação (Romanos 8.18; 

Salmo 30.5). O Grande Doador trouxe toda consolação e conforto sobre sua vida. Você tem sido agente de 

consolação para as outras pessoas? 

 

4ª Verdade – O Grande Doador é o DEUS de toda PROMESSA (2ª Pedro 1.4). O Grande Doador é o Deus de 

promessas! Ele não somente nos dá suas preciosas e grandíssimas promessas, como também é fiel e justo para 

cumprir cada uma delas com graça, generosidade e amor em nossa vida. Dentro da fé cristã, o objetivo primordial 

da promessa é despertar a confiança humana na onipotência de Deus. Porque é Deus quem promete, temos a 

certeza de que ele quer e pode cumprir todas elas (1º Reis 8.56). O Grande Doador ama tanto o ser humano que 

ele cria, sustenta e cumpre suas promessas sobre sua vida. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa do sustento do Grande Doador. Não perca tempo: apresente 

Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 
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RECADOS PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Incentivar sua célula a participar efetivamente da campanha de 

40 Dias de Doação; 2) Desafio PESSOAL semana – Envie um cartão de agradecimento a alguém que foi importante 

para você em um determinado momento da sua vida. Destaque a importância dessa pessoa e, se quiser, cite a 

experiência; 3) Ato de Bondade da semana para a Célula - Confeccionar cartões ou folhetos com dizeres bíblicos e 

colocar nas caixas de correio de todos os vizinhos da rua onde se realiza sua célula. Não se esqueça de colocar o 

nome da célula, o endereço, o dia e horário da reunião da sua célula; 4) Jejum da semana - Redes Sociais 

(Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Badoo, Youtube) – Dia do Jejum: quarta-feira (09/03). 5) Prepare, desde já, 

sua célula para multiplicação. 6) Não esqueça do nosso TLC – Treinamento de Líderes de Células na última terça-

feira do mês de março de 2016. 

 

 

SUGESTÃO PARA O QUEBRA-GELO DESTA SEMANA: 

 

Título: DEPENDENDO DE DEUS  

Objetivo: Mostrar ao grupo o quanto somos dependentes de Deus sob todos os aspectos. Deus é o Grande Doador 

que nos deu sustento em todas as áreas da nossa vida. 

 

Material: folha de papel A4 e uma tesoura (média/grande) 

 

Dinâmica: 

Distribua uma folha de papel A4 para cada membro da célula; 

Coloque a tesoura no centro da sua célula; 

Peça a cada para que rasgue sua folha ao meio. Depois peça para juntar as duas partes e rasgar ao meio novamente. 

Vá fazendo esse procedimento até que seja impossível rasgar os pedaços de papel unidos; 

Enquanto for fácil cortar os papéis unidos, ninguém se lembrará da tesoura, somente quando a coisa começou a ficar 

muito difícil. 

 

Aplicação: 

Infelizmente, só buscamos a Deus quando as coisas estão difíceis demais. Enquanto elas estão aparentemente 

fáceis, vamos fazendo tudo conforme a nossa vontade, esquecendo-nos de que é o Grande Doador quem nos dá 

todas as coisas. Pensamos que somos autossuficientes, mas acabamos descobrindo que não somos. Tudo o que 

temos e tudo o que somos vem do Grande Doador. Ele nos deu sustento para tudo em nossa vida.  


